Barasingha eller swampdeer finns i stora
flockar. Hjortarna är leopardens och
tigerns favoritbyte.

Kaziranga
Indien

I BENGT BERGS FOTSPÅR
DELSTATEN ASSAM INDIEN

”Där monsunen sköljer Himalayas fot, mellan
det förbjudna riket Bhutan, vars konung inge vit
man har sett, och det i solen försmäktande landet
Coch Bihar, som regeras av den skönaste furstinnan i Indien, ligger det sista stycket djungel på
Bengalens jord, där enhörningen ännu vandrar.
Öster ut i Assams regnskogar och mot nordväst
på Himalayas sluttning i det okända Nepal, där
febern driver människorna ut ur djungeln, lever
ännu var för sig en liten avskild stam av de väldiga djuren, som en gång funnos längs hela Himalaya upp mot Indu´s dalar. Men där äro långt flera
människor ute för att döda dem än där finnas djur
att döda. Deras pansar förmår inte skydda dem.
Deras undergång närmar sig hastigt.”
Så skrev Bengt Berg 1932. Han var den första svenska fotograf och författare som besökte dessa trakter. Hans bok ”På
jakt efter enhörningen” inspirerade oss att göra denna resa
i början av år 2011.
Glädjandee nog vandrar
fortfarande enhörningen i
Assams djungler i nordöstra
Indien. Kaziranga National
park är ungefär lika stort
som Söderköpings Kommun. Området skyddas av
den Indiska staten och blev
nationalpark 1974 och finns
med på UNESCOs världsarvslista. Kaziranga är hårt
bevakat av militärpolis på
grund av den omfattande
tjuvjakten på enhörningen.
Ett horn är värt
20 000
dollar på den svarta marknaden i Kina. Hornet anses
ha positiva medicinska och
potenshöjande effekter….
Tjuvjägarna kommer mestadels över gränsen från
Burma. De kommer till fots
eller på motorcykel. Enhörningen skjuts och hornet
skärs bort, kroppen lämnas
sedan åt gamarna. Över 200
jaktpoliser vaktar området
men ändå skjuts 15-20 enhörningar varje år. Terrängen är svårbevakad eftersom
djungeln är tät och de öppna
ytorna täckta av 3-4 meter
högt elefantgräs. Jaktpoliserna patrullerar till fots eller på elefantryggen. I Kaziranga finns även många
fågelarter, stora storkar, pelikaner, örnar och tusentals
gäss. Bland däggdjuren finner man både leopard och
tiger, samt stora flockar av
hjortar. Den sista spillran av
Asiatiska buffel lever här
tillsammans med de vilda
indiska elefanterna
Närheten till Himalaya gör
klimatet svalt och mycket
fuktigt. I januari och februari
sjunker nattemperaturen ner
mot 0 grader medan dags-

Enhörning eller Indisk pansarnoshörning har tjock hud som hänger i veck över kroppen. Vikten varierar
mellan 1500 och 2200 kilo. Hanen är väsentligt större än honan och kan bli 3.6 meter lång. Den har
ett enda horn som består av keratin, samma som människohår, är en utmärkt simmare och kan springa
med en hastighet av 30km i timmen. Hörseln och luktsinnet är bra men synen dålig. De kan bli ca.45 år
gamla. Enhörningen räknas som ett av de farligaste djuren i världen.

temperaturen ligger runt 20
plusgrader. Dimman ligger
kvar hela förmiddagarna
men eftermiddagarna är relativt klara och solnedgångarna är underbart vackra.
I denna vildmark arbetade
vi i 16 dagar med att göra
film och stillbilder. Fortskaffningsmedlen var jeep
och elefant. Vi åkte sammanlagt 80 mil i jeep på
skumpiga djungelvägar och
tillbringade många timmar
på elefantryggen. Ömma i
baken men nöjda med bildmaterialet fortsatte vi resa
till Bandhavgarh i Madhya
Pradesh.. …Tigerns rike!
Text och foto:
Yvonne Bäckstedt

Indisk elefant är ett av de största
landlevande djuren på jorden och
kan bli över 80 år gamla. Flockarna består av honor och kalvar.
Hannarna lever mest ensamma
eller i små tillfälliga grupper.
Kalven föds efter 22 månader
och väger 100 kilo och skyddas
av hela flocken.

Den vilda asiatiska buffeln är
starkt utrotningshotad och finns
nu bara i Kaziranga NP. En vuxen
hanne väger ca. 1200 kilo och bär
de största hornen i världen. Den
vilda buffeln är mycket aggressiv.
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